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Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen 

 
 
Voor het verkrijgen van een offertevoorstel is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. 
Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor de beantwoording van de vragen, gaarne op uw eigen 
papier de beantwoording bijvoegen. 
 
 
Invulling en ondertekening van het formulier verplicht het kantoor of verzekeraar niet om een 
overeenkomst aan te gaan. 
 
 
A.) Algemeen 
 
1. Naam van het kantoor :
 …………………………………………………………………………………………………….………… 

 
Adres   :

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
    
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Datum van oprichting :
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Rechtsvorm  :
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
4. Is de naam van het kantoor in de afgelopen 5 jaar gewijzigd of is het kantoor samengegaan 

respectievelijk overgenomen door een ander kantoor? 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Is uw kantoor aangesloten bij een (overkoepelende) organisatie? 
 Zo ja, welke. 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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B.) Kantoorbezetting en omzet 
 
6a. Volledige lijst van namen van de notarissen en kandidaat-notarissen en datum van aanstelling 

in de verzekerde hoedanigheid: 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6b. Aantal overige personeelsleden full- en/of parttime: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Graag opgave van de (verwachte) omzet exclusief BTW: 

- over het afgelopen boekjaar  € ………………………… 
- over het lopende boekjaar  € ………………………… 

 
 
C.) Beroepsactiviteiten 
 
8a. Hoeveel akten worden er per jaar door uw kantoor gepasseerd? 

 
2011    2012 (raming) 

Personen- en familierecht : …………………………… .................................. 
 Onroerend goed  : …………………………… ..................................  

Vennootschapsrecht  : …………………………… .................................. 
Fiscale advisering  : …………………………… ..................................  
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8b.  Van welke voorgangers/overgenomen protocollen dient de aansprakelijkheid op grond van het 

Reglement Beroepsaansprakelijkheid 2004 onder uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
verzekerd te worden? 

 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
8c.  Gedurende welke periode fungeerden de onder vraag 8b. bedoelde voorgangers (s.v.p. per 

voorganger vermelden datum van infunctietreding en datum van ontslag, bij voorkeur door 
middel van kopieën uit het Protocollenregister van de KNB). 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Graag een percentuele uitsplitsing van het ontvangen honorarium naar type dienstverlening: 

 
Personen- en familierecht :  …………….. % 
Onroerend goed  :  …………….. % 
Vennootschapsrecht  :  …………….. % 
Fiscale advisering  :  …………….. % 
Overige gebieden, te weten :  …………….. % 
Dit betreft de gebieden  :  
 
Worden er werkzaamheden aan derden uitbesteed? Zo ja, welke werkzaamheden betreft het 
en aan wie worden ze uitbesteed? 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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D.) Opdrachtgevers 
 

10. Graag een percentuele uitsplitsing in welke categorie uw cliënten werkzaam zijn: 

 
Particulieren:         ........ % 
MKB (< 250 medewerkers)       ........ % 
Grootbedrijf (> 250 medewerkers, exclusief beursgenoteerde ondernemingen):  ........ % 
Beursgenoteerde ondernemingen:      ........ % 
Overheid:         ........ % 

  100  % 
 

Heeft uw kantoor cliënten die structureel (langer dan een jaar) voor meer dan 20% van de 
omzet bijdragen? Zo ja, graag een korte toelichting. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Worden er werkzaamheden verricht m.b.t. buitenlandse rechtgebieden? Zo ja, graag een korte 
toelichting. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

E.) Leveringsvoorwaarden 
 
11a. Worden door uw kantoor leverings- c.q. contractsvoorwaarden gehanteerd?  

………………………...... 
 

Zo ja, graag een exemplaar meesturen. 
 
11b. Hoe maakt u de leverings- c.q. contractsvoorwaarden aan uw cliënten kenbaar? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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11c. Zijn er cliënten die ten opzichte van uw kantoor leveringsvoorwaarden hanteren? Zo ja, in 

welke gevallen? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
F.) Dekking 
 
12a. Wenst u het inlooprisico mee te verzekeren, dat wil zeggen het risico geconfronteerd te worden 

met aanspraken tot schadevergoeding die tijdens de looptijd van de verzekering worden 
ingesteld in verband met fouten voor de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst? 

 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
12b. Is voor uw kantoor elders nog een verzekering van kracht (geweest) tegen het risico van 

beroepsaansprakelijkheid?      
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Zo ja, graag volledige informatie (bij voorkeur door middel van kopie-polisbescheiden) terzake 
van voorgaande polis(sen), in ieder geval met betrekking tot het laatst verzekerde bedrag en 
eigen risico, de ingangsdatum en de contractvervaldatum van de 
verzekeringsovereenkomst(en) 

 
 
G.) Slotvragen 
 
13. Is het kantoor, of van één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders of voorgangers in 

het verleden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd? 
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Is het kantoor, of één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders of voorgangers in het 
verleden aansprakelijk gesteld voor fouten binnen de te verzekeren hoedanigheid en zijn hieruit 
schadebetalingen voortgevloeid? 
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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15. Is het kantoor, of één van de directeuren, firmanten en/of bestuurders of voorgangers 

betrokken geweest bij een faillissement of surséance van betaling? 
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Zijn er lopende aanspraken bekend uit hoofde van de huidige hoedanigheid of zijn 

omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding? 
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Zijn er feiten en/of omstandigheden te melden ten aanzien van zowel het te verzekeren risico 

als ten aanzien van de persoon van aanvrager en/of verzekerde, die voor het beoordelen van 
deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? 
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Plaats    : ................................................................................................ 

 
Datum    : ................................................................................................ 

 
Naam en functie  : ................................................................................................ 

 
Handtekening bevoegd persoon : ................................................................................................ 

 
 
Persoonsgegevens 
De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door AIG Europe Limited, Netherlands (hierna 
« AIG ») gevestigd op het hieronder vermelde adres, gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking 
persoonsgegevens Financiële Instellingen (‘Gedragscode”). AIG is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de 
gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten 
behoeve van onder meer het gebruik van de diensten van AIG, waaronder het evalueren van risico’s, het beheer en de uitvoering 
van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde AIG toe te laten aan 
haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van de activiteiten van AIG, en ten behoeve van de goede dienstverlening, 
kan AIG de Gegevens doorgeven naar andere vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, 
aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de 
Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Ten aanzien van deze 
doorgiften, zal AIG adequate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de Gegevens in deze landen zo 
goed mogelijk te verzekeren. Behoudens indien U zich daartegen verzet, kunnen uw Gegevens worden gebruikt voor direct 
marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt u over een recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van 
legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan u AIG 
schriftelijk contacteren op het adres K.P.  van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop 
AIG uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst van het Algemeen Privacy beleid van AIG op http://www.aig.com/nl-
privacybeleid. 


